Beste inwoners van Someren-Heide,
Via het Dorpsblad willen wij u regelmatig
informeren over de bezigheden van Lijst
Someren-Heide. Wat hebben wij de afgelopen tijd
kunnen bereiken en wat heeft er de komende tijd
onze speciale aandacht.
Zelf ben ik, namens Lijst Someren-Heide, sinds 2006 actief als burgerlid in de Commissie
Burger & Bestuur van de Gemeente Someren.

IDOP
De afgelopen maanden zijn de ideeën en wensen die geuit zijn tijdens de Dorpsavonden
verwerkt door bureau Kragten, steeds in overleg met het Dorpsoverleg. Het hieruit
voortvloeiende Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) is in april overhandigd aan
wethouder Kusters van de gemeente Someren.
Wij, als lijst Someren-Heide, zullen proberen om de projecten die uit dit plan voortvloeien
ook zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen.

WONINGBOUW
De uitgifte van bouwgrond in de gemeente Someren gaat zeer moeizaam, ook in SomerenHeide. Voor een groot deel heeft dit te maken met de onderbezetting op de afdeling VROM.
Een voorstel van Lijst Someren-Heide om meer uren voor deze afdeling beschikbaar te stellen
werd eind 2007 afgewezen, maar een paar maanden later kwam wethouder Van der VeldenCoolen met het verzoek om uitbreiding van de capaciteit op deze afdeling. Deze keer kreeg
het voorstel wel een meerderheid in de Raad.
Op de info avond over woningbouw, op 31 maart jl, in het gemeenschapshuis De Bunt bleek
dat de belangstelling voor woningbouw in Someren-Heide zeer groot is met ruim 100
aanwezigen. Tijdens deze avond werd verteld dat de uitgifte van 6 starterswoningen in
Someren-Heide nog voor de bouwvak plaats zou vinden. De verwachting is nu dat dit niet
gehaald zal worden omdat de capaciteit op de afdeling VROM nog steeds niet op peil is.
De uitgifte van grond van het bestemmingsplan Someren-Heide Zuid staat momenteel
gepland voor eind 2008 of begin 2009 indien er niet teveel bezwaren komen.

BIJEENKOMSTEN LIJST SOMEREN-HEIDE
Wilt u ook graag meepraten over de zaken die zich afspelen in de gemeente Someren of
specifiek in Someren-Heide? U bent altijd van harte welkom op onze achterbanvergadering,
elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur in het gemeenschapshuis De Bunt.
Voor de actuele agenda en meer informatie kijk dan ook eens op onze website
www.lijstsomerenheide.nl.
Groetjes, Hans van Tulden
Lijst Someren-Heide

